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KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, atas segala

limpahan nikmat dan karunia-Nya, sehingga Laporan Hasil Survey Kepuasan

Layanan Kementerian Agama Kabupaten Kebumen Tahun 2020 dapat disusun.

Laporan ini disusun sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban Kementerian

Agama Kabupaten Kebumen dalam melaksanakan tugas dan fungsi tahun 2020

untuk mewujudkan misi dan mencapai visi organisasi, sekaligus sebagai alat

kendali dan pemacu peningkatan pembangunan Zona lntegritas dalam rangka

pelaksanaan Reformasi Birokrasi (RB). Laporan ini diharapkan menjadi sumber

informasi yang terukur dan sebagai upaya perbaikan berkesinambungan dalam

meningkatkan pelayanan prima.

Laporan ini menjelaskan secara lengkap dan jelas mengenai Survey

Kepuasan Layanan Kementerian Agama Kabupaten Kebumen tahun 2020.

Laporan ini masih jauh dari sempurna, sehingga masukan dan saran

perbaikan dari semua pihak sangat diharapkan untuk perbaikan dan peningkatan

mutu di masa mendatang. Semoga bermanfaat.

Kebumen, Desember 2020

pala,

/,



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Fungsi utama pemerintah adalah melayani masyarakat maka pemerintah

perlu terus berupaya meningkatkan kualitas pelayanan, seperti yang tercantum

pada UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik . Pelayanan publik yang

diberikan didasarkan atas fungsi, peran, kewajiban dan tujuan didirikannya dalam

pemenuhan kebutuhan masyarakat baik jasa maupun layanan. Pelayanan Publik

pada Kementerian Agama diatur melalui PN,IA nomor 65 Tahun 20'13 Tentang

Pelayanan Publik Di Kementerian Agama dan PMA nomor 65 Tahun 2016 Tentang

Pelayanan Terpadu pada Kementerian Agama.

Aparatur pemerintah dewasa ini masih banyak dijumpai kelemahan sehingga

belum dapat memenuhi kualitas yang diharapkan masyarakat. Hal ini ditandai

dengan masih adanya keluhan masyarakat yang disampaikan melalui media

massa, sehingga dapat menimbulkan citra yang kurang baik terhadap aparatur

pemerintah. Survey ini diperlukan untuk mengetahui seberapa baik

penyelenggaraan layanan yang diselenggarakan Kemenag Kab Kebumen baik dari

proses maupun dari segi fasilitas yang telah diberikan. Laporan Hasil Survei

Kepuasan Masyarakat ini dapat menjadi salah satu bahan evaluasi dalam rangka

usaha meningkatkan mutu pelayanan. Diperlukan adanya perubahan-perubahan,

terutama restrukturisasi tim strategi pelayanan. Strategi ini diharapkan dapat

mendongkrak peningkatan kinerja pegawai dan akan menghasilkan outcome

memuaskan yang dapat dilihat dari hasil survei. Untuk itu perlu dilaksanakan

survei kepuasan masyarakat.

B. Dasar Hukum

1) Undang-Undang Republik lndonesia Nomor 25 Tahun 2OOg tentang petayanan

Publik;

2) Peraturan Pemerintah Republik lndonesia Nomor 96 Tahun 2012 tentang

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan

Publiki

3) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

Republik lndonesia Nomor 16 Tahun 2014 tentang Pedoman Survei Kepuasan

Masyarakat terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik, sebagaimana telah

diubah menjadi Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan

Reformasi Birokrasi Republik lndonesia Nomor 14 Tahun 2017 tentang

Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara

Pelayanan Publik;



4) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

Republik lndonesia Nomor 16 Tahun 2014 tentang Pedoman Survei Kepuasan

Masyarakat terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik;

5) Peraturan Menteri Agama 65 Tahun 2013 Tentang Pelayanan Publik di

Kementerian Agama;

6) Peraturan Menteri Agama 65 Tahun 2016 Tentang Pelayanan Terpadu pada

Kementerian Agama.

C. lvlaksud dan Tujuan

Maksud Penyusunan Laporan Survei Kepuasan Masyarakat (SKNil)

dimaksudkan sebagai acuan bagi unit pelayanan instansi pemerintah Kementerian

Agama Kabupaten Kebumen untuk menyusun dan menetapkan kebijakan dalam

rangka peningkatan kualitas pelayanan publik selanjutnya. Bagi masyarakat,

Survei Kepuasan Masyarakat dapat digunakan sebagai gambaran tentang kinerja

pelayanan unit yang melaksanakan survei.

Tujuan dari pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat ini adalah untuk

mengukur tingkat kepuasan masyarakat sebagai pengguna layanan dan

meningkatkan penyelenggaraan pelayanan publlk, serta untuk mendapatkan

umpan balik (feedback) secara berkala atas pencapaian kinerja/kualitas pelayanan

di Kementerian Agama Kabupaten Kebumen kepada masyarakat untuk
menetapkan kebijakan dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publjk yang

selanjutnya secara berkesinambungan.

D. Sasaran

Sasaran penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat adalah sebagai berikut:
'1) Mendorong partisipasi masyarakat sebagai pengguna layanan dalam menilaj

kinerja penyelenggara pelayanan;

2) Mendorong penyelenggara pelayanan untuk meningkatkan kualitas pelayanan
publik;

3) Mendorong penyelenggara layanan menjadi lebih inovatif dalam
menyelenggarakan pelayanan publik; dan

4) l\.4engukur kecenderungan tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan
publik.

E. Ruang Lingkup

Ruang lingkup penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Kementerian Agama
Kabupaten Kebumen, meliputi metode survei dan unsur survei, langkah-langkah
penyusunan survei kepuasan masyarakat, langkah_langkah pengolahan data,
perangkat pengolah data, laporan hasil penyusunan survei, penyusunan jadwal,
pembahasan hasil Survei Kepuasan Masyarakat dan rencana tindak lanjut,

kesimpulan dan saran masukan dari survei.



F. lvlanfaat

Manfaat yang diharapkan dari penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat ini

adalah sebagai berikut:

1) Diketahui kelemahan atau kekurangan dari masing-masing unsur dalam

penyelenggara pelayanan publik;

2) Diketahui kinerja penyelenggara pelayanan yang telah dilaksanakan oleh unit

pelayanan publik secara periodik;

3) Sebagai bahan penetapan kebijakan yang perlu diambil dan upaya tindak

lanjut yang perlu dilakukan atas hasil suvei kepuasan masyarakat;

4) Diketahui indeks kepuasan masyarakat secara menyeluruh terhadap hasil

pelaksanaan pelayanan publik;

5) Memacu persaingan positif, antar unit penyelenggara pelayanan dalam upaya

peningkatan kinerja pelayanan; dan

6) Bagi masyarakat dapat diketahui gambaran tentang kinerja unit pelayanan



BAB II

METODOLOGI SURVEI

2.1. Definisi Survei

Survei merupakan teknik riset dengan memberi batas yang jelas atas data;

penyelidikan; peninjauan dapat juga dikatakan sebagai suatu pencarian data

untuk menemukan suatu nilai dengan batasan-batasan tertentu terkait sehingga

dapat dikatakan Survei Kepuasaan Masyarakat adalah pengukuran secara

komprehensif tentang kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil

pengukuran atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari

penyelenggara pelayanan publik. Pada dasarnya pedoman pelaksaan survei

kepuasaan masyarakal sudah ditetapkan di dalam Peraturan Menteri

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokasi Nomor 14 fahun 2017

tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan lvlasyarakat terhadap

Penyelenggara Pelayanan Publik. Survei Periodik adalah survei yang dilakukan

oleh penyelenggara pelayanan publik terhadap layanan publik yang diberikan

kepada masyarakat. Survei dapat dilakukan setiap 3 bulanan (triwulan), 6

bulanan (semester) atau 1 (satu) tahun sekali.

2.2. Metode dan Unsur Survei

lvletode yang digunakan untuk melakukan Survei Kepuasan Masyarakat

menggunakan pendekatan metode kualitatif dengan pengukuran Skala Likert.

Skala Likert merupakan suatu skala psikometrik yang umum digunakan dalam

kuesioner (angket), dan merupakan skala yang sering digunakan dalam riset

berupa survei. Pada skala likert responden diminta untuk menentukan tingkat
persetujuan mereka terhadap sesuatu pernyataan dengan memilih salah satu

dari pilihan yang tersedia. Pengambilan angket dilakukan dengan bantuan dari

google docs untuk mempermudah pengambilan sampel. Selain itu, hal ini

sebagaj upaya untuk mengurangi penggunaan kertas. pengambilan survei

dilakukan melalui link: https://bit.lyl2leadlp. Unsur Survei Kepuasan Masyarakat

adalah faktor dan aspek yang dijadikan pengukuran kepuasan masyarakat

terhadap penyelenggaraan pelayanan publik, mengacu pada peraturan lvlenteri

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun

2017, terdapat I unsur yaitu:

1) Persyaratan Pelayanan

Syarat yang harus dipenuhi dalam pengurusan suatu jenis pelayanan, baik

persyaratan teknis maupun administratif .

2) Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Tata cara pelayanan yang dibakukan bagi pemberi dan penerima pelayanan,

termasuk pengaduan.



3) Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan

Hasil pelayanan yang telah diberikan dan diterima sesuai dengan ketentuan

yang telah ditetapkan. Produk layanan ini adalah hasil dari setiap spesifikasi

jenis pelayanan.

4) Kompetensi Pelaksana**)

Kemampuan yang harus dimiliki oleh pelaksana meliputi pengetahuan,

keahlian, keterampilan dan pengalaman.

5) Sarana dan Prasarana

Sarana adalah sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam mencapai

maksud dan tujuan. Prasarana adalah segala sesuatu yang merupakan

penunjang utama terselenggaranya suatu proses (usaha, pembangunan,

proyek) dan prasarana benda yang tidak bergerak (gedung).

6) Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan

Tata cara pelaksanaan pelayanan penanganan pengaduan, saran dan

masukan sesuai dengan standar yang berlaku.

7) Waktu Pelayanan

Jangka waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan seluruh proses pelayanan

dari setiap jenis pelayanan.

8) Biaya/Tarif-)

Ongkos yang dikenakan kepada penerima layanan dalam mengurus dan/atau

memperoleh pelayanan dari penyelenggara yang besarnya ditetapkan

berdasarkan kesepakatan antara penyelenggara dan masyarakat.

9) Perilaku Pelaksana**)

Sikap petugas dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Catatan:
*) Unsur I dapat diganti dengan bentuk pertanyaan lain, jika dalam suatu

peraturan perundangan biaya tidak dibebankan kepada penerima layanan

(konsumen), contoh: pembuatan KTP, biaya pembuatan UU dinyatakan

gratis.
t") unsur 4 dan I dapat diganti dengan bentuk pertanyaan lain, jika jenis

layanan yang disurvei berbasis website.

Pertanyaan tambahan masih di berikan sebagai salah satu penilaian

petugas atas sikap anti korupsi. Pertanyaan ini diberikan guna mengetahui

penilaian pengguna jasa terhadap sikap anti korupsi yang dimiliki petugas.

Selama ini Kemenag Kab Kebumen telah berkomitmen menolak segala bentuk

pemberian sebagai bukti bahwa kami bekerja secara professional tanpa

berharap ada pemberian dari pengguna jasa. Pertanyaan ini tidak ada dalam



persyaratan penilaian Survei Kepuasan lvlasyarakat yang ditetapkan oleh

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi,

namun pertanyaan ini digunakan sebagai bahan mentoring terhadap petugas

yang bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Pertanyaan tambahan

tersebut meliputi:

1) Prosedur pelayanan yang ditetapkan sudah memadai dan tidak berpotensi

menimbulkan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN).

2) Petugas pelayanan tidak memberikan pelayanan diluar prosedur yang telah

ditetapkan dengan imbalan uang/barang.

3) Tidak terdapat praktek percaloan/perantara yang tidak resmi.

4) Petugas pelayanan tidak diskriminatif .

5) Tidak terdapat pungutan liar.

6) Petugas pelayanan tidak meminta/menuntut imbalan uang/barang terkait

pelayanan yang diberikan.

7) Petugas pelayanan menolak pemberian uang/barang terkait pelayanan yang

diberikan.

8) Tidak ada diskriminasi dalam penanganan pengaduan.

9) Produk/jasa layanan yang diterima sesuai dengan daftar produulayanan

yang tersedia.

Dalam kuesioner ini juga disertakan kolom saran yang dapat digunakan oleh

pengguna jasa untuk memberikan masukan saran terhadap pelayanan yang

diselenggarakan oleh Kankemenag Kab Kebumen. Saran ini digunakan untuk

evaluasi hal lain yang tidak terpenuhi dalam pertanyaan yang diberikan.

2.3. Langkah-langkah Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat
Angka indeks yang didapatkan merupakan angka persepsi masyarakat

terhadap layanan dari pemerintah yang mengukur tingkat kualitas pelayanan:

2.3.1.Penetapan Pelaksana

Pembentukan Tim penyusunan Survei Kepuasan Masyakat, yang

terdiri dari Pengarah, pelaksana (ketua dan anggota sebagai surveyor

sebanyak 3 orang).

2.3.2.Penyiapan Bahan Survei

Dalam penyusunan SKM digunakan kuesioner sebagai alat bantu
pengumpulan data kepuasan masyarakat penerima pelayanan. Kuesioner

disusun berdasarkan tujuan survei terhadap tingkat kepuasan masyarakat.

Bentuk kuesioner pada survei ini berupa link google docs yang dapat

diakses melalui internet.

Bagian dari Kuesioner Kuesioner dibagi atas (tiga) bagian yaitu:

Bagian I : Judul kuesioner dan nama instansi yang dilakukan survei.



Bagian ll : ldentitas responden meliputi: jenis kelamin, pekerjaan,

pendidikan, asal responden yang berguna untuk menganalisis

profil responden kaitan dengan persepsi responden terhadap

layanan yang diperoleh.

Bagian lll : Pertanyaan yang terstruktur berisikan jawaban dengan pilihan

berganda (pertanyaan tertutup), sedangkan jawaban tidak

terstruktur (pertanyaan terbuka) berupa pertanyaan dengan

jawaban bebas, dimana responden dapat menyampaikan

pendapat, saran, kritik dan apresiasi.

Desain bentuk jawaban pernyataan dari setiap pertanyaan unsur

pelayanan dalam k[ esioner, berupa jawaban pertanyaan pilihan berganda

yang bersifat kualil ltif untuk mencerminkan tingkat kualitas pelayanan.

Tingkat kualitas pe ayanan dimulai dari yang sangat baiupuas sampai

dengan tidak baik/tir ak puas. Pembagian jawaban dibagi dalam 4 (empat)

kategori, yaitu:

a. tidak baik diberi ni ai persepsi 1;

b. kurang baik diberi nilai persepsi 2;

c. baik diberi nilai pe sepsi 3; dan

d. sangat baik diberi nilai persepsi 4.

2.3.3. Penetapan Responden, Lokasi dan Waktu Pengumpulan Data

1. Penetapan Resp( nden

Responden dipilih secara acak yang ditentukan sesuai dengan

cakupan wilayah masing-masing unit pelayanan. Sedangkan untuk

besaran sampel dan populasi menggunakan populasi pengguna layanan.

2. Lokasi dan Waktu Pengumpulan Data Responden

Pengumpulan data responden dilakukan di lokasi pelayanan pada

waktu jam layanar sedang berlangsung atau jam kerja layanan.

2.3.4. Pelaksanaan Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang akurat dan obyektif, perlu ditanyakan

kepada masyarakat terhadap 9 unsur pelayanan yang telah ditetapkan.

Pengambilan responden pada semester ini dilakukan dengan pengisian

online pada setiap p()ngguna layanan. Setelah selesai mendapatkan

layanan, pengguna layanan diberikan link untuk mengisi survey.

2.4. Langkah-Langkah Pengolahan Data

Nilai SKM dihitung dengan menggunakan "nilai rata-rata tertimbang"

masing-masing unsur pelayanan. Dalam penghitungan Survei Kepuasan

Masyarakat terhadap I unsur pelayanan yang dikaji. Setiap unsur pelayanan

memiliki penimbangan yang sama.



2.5. Perangkat Pengolahan Data

Pengolahan data dilakukan dengan komputer. Data entry dan penghitungan

survei dilakukan dengan program komputer/sistem data base (tt/icrosoft Excel

2010).

2.6. Penyusunan Jadwal

penyusunan indeks kepuasan masyarakat diperkirakan memerlukan waktu

selama 1 (satu) bulan dengan rincian sebagai berikut:

No Kegiatan Waktu yang

dibutuhkan

Tanggal Pelaksanaan

1 Persiapan 5 (lima) hari kerja 2 s.d 6 November 2020

2 Pengumpulan Data /

Survei IKM

7 (tujuh) hari kerja 11 s.d 19 November

2020

3 Pengolahan Data lndeks 5 (lima) hari kerja 23 s.d. 27 November

2020

4 Penyusunan dan

Pelaporan

5 (lima) hari kerja 30 November s.d. 4

Desember 2020



Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat Kementerian Agama Kabupaten

Kebumen, diperoleh hasil sebagai berikut:

3.1. Karakteristik Responden

KaraKeristik reponden Survei Kepuasan Masyarakat pada dibedakan

menjadi 5 (lima), yaitu karakteristik berdasarkan jenis layanan yang diterima,

jenis kelamin, karakteristik berdasarkan Umur, karakteristik berdasarkan

Pendidikan dan karaKeristik berdasarkan Pekerjaan, serta berdasarkan asal

pelanggan (perorangan/perusahaan/pengurus).

3.1.'1. Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

Responden berdasarkan jenis kelamin dibagi kedalam dua

kelompok, yaitu laki-laki dan perempuan, dimana bertujuan untuk

mengetiahui seberapa banyak responden yang melakukan pengajuan

perizinan dilihat dari gendernya, yaitu laki-laki dan perempuan. Jumlah

responden berdasarkan jenis kelamin dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel. Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

No Jenis Kelamin Jumlah Prosentase

1 Laki-laki 99 59,6

2 Perempuan 40 4

Berdasarkan tabel diatas menyatakan bahwa responden yang

melakukan pengajuan perizinan mayoritas dilakukan oleh laki-laki, yaitu

jumlah responden laki-laki sebanyak 99 (sembilan puluh sembilan) orang'

Hasil responden tersebut dapat dilihat pada gambar 1.

Gambar 1. Responden berdasarkan Jenis Kelamin

a Laki]ak

O Perempuan40,4%

BAB III

PEMBAHASAN

67

59,6%



Responden Berdasarkan Umur

No Jumlah Prosentase

1 < 20 tahuN 0 0

2 20 s.d. 25 tahun 't5 9,04

3 26 s.d. 30 tahun 22 13,25

4 31 s.d. 35 tahun 12,O5

5 36 s.d. 40 tahun 25 15,06

b 41 s.d. 45 tahun 21 12,65

7 46 s.d. 50 tahun 29 17,47

8 34

Hasil responden berdasar umur dapat dilihat pada gambar 2.

(D . 20 tahun

O 20 s.d. 25 tahun

a 26 s.d. 30 tahun

O 31 s.d.35tahun

o 36 s.d. 40 tahun

O 41 s.d. 45 tahun

a 46s.d.50tahun

tD ' 50 tahun

3.1.3. Berdasarkan Jenis Pendidikan

Responden berdasarkan jenis pendidikan dibagi menjadi 6 (enam)

kelompok, yaitu kelompok SD, SMP, SMU dan Perguruan tinggi Jumlah

responden berdasarkan jenis kelamin dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

No Pendidikan Jumlah Prosentase

1 SD 0 0

2 SMP 0 0

3 SMA/Sederajat 50 30,1

4 D lll 8 4,8

5 S1/D-IV 94 56,6

6 14 8,4
166 100

13,3%

17,596

120h

12.7%

3.1.2. Responden Berdasarkan Umur

Responden berdasarkan umur dibagi menjadi 8 (delapan) kelompok.

Jumlah responden berdasarkan umur dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Umur

20

> 50 tahun 20,48

Responden Berdasarkan Jenis Pendidikan

S2
JUMLAH

1S,3%

15,1%



Berdasarkan tabel diatas menyatakan bahwa responden yang

melakukan pengajuan perizinan mayoritas dilakukan oleh kelompok yang

berpendidikan S1/D|V dengan 94 (sembilan puluh empat) orang. Hasil

responden tersebut dapat dilihat pada gambar 3.

OSD
. SMP

a SMA/sederajat

a Dlll
a) slrD-lv
os2
as3

3.1.4. Berdasarkan Jenis Pekerjaan

Responden berdasarkan jenis pekerjaan dibagi menjadi 3 (tiga)

kelompok, yaitu kelompok swasta, wirausaha dan lainnya. Jumlah

responden berdasarkan ienis pekerjaan dapat dilihat pada tabel 10

dibawah ini:

Responden Berdasarkan Jenis Pekerjaan

No Pekerjaan Jumlah Prosentase

1 Pegawai BUMN/D 2 1,2

2 awai Swasta 46 27,7

3 Pelaiar/Mahasiswa 8 4,8

4 Petani/Nelayan I 5,4

5 PNSffNUPOLRI 80 48,2

6 Wiraswasta 21 12,7

Jumlah 166 100

Berdasarkan tabel diatas menyatakan bahwa responden mayoritas

mempunyai pekerjaan sebagai PNS/TNUPOLRI, yaitu sebanyak 80

(delapan puluh) orang dan kelompok wiraswasta sebanyak 46 (empat

puluh enam) orang. Hasil responden tersebut dapat dilihat pada gambar 4'

It Pelajar/Mahasiswa

O Peneliti/Dos€n

O PNS/TNUPOLRI

(, PE9EYVAi BUMN/D

O Pegarvai Swasta

O Wira$i.asta

O Pelani^elayan

8,4%

5,6,6%

30,195

21,7%
't2,7%

14,2%



3.2. Hasil Survey

Hasil survey kepuasan masyarakat dapat dilihat pada tabel berikut:

NILAIPERTANYAANNo
UNSUR

42
Bagaimana ketersediaan informasi

nan?rosedur/alur

3 39
Bagaimana publikasi informasi prosedur/alur

an?

42
Apakah informasi Prosedur/alur pelayanan

terlihat?

3
nnarlaluranaksana pelayakah prosedupelApa

asikarm ?niid nfondeaiSESU

3,448

42

Bagaimana Penilaian BaPaUl
mengenai kemudahan prosedur/alur

bu/Saudara

n?

Prosedur
1

73an ini?
informasiBagaimana ketersediaan

ratan unituhan

42
ana publikasi informas ipersyaratanBaga

nan?

3
informasi persYaratan pelayanan jelas

terlihat?
Apakah

3 62
anksanla aan ayanpelpersyaratanpeApakah

nan ?ukanSESUA

3,487

3
Apakah persYaratan Pe layanan sesuai dengan

diinformasikan?n

2

Persyaratan

747

Bagaimana Penilaian
mengenai kejelasan i

Bapak/lbu/Saudara
nformasitentang biaYa

anan?

3
Biaya

3
waktuenaiAS minform ngkajaana engBagaim

n ni?unitnan

33
kasi informasi

waktu
publiaanaman ketersediBagai

3 37ian r?waktu

57
nna sesuaiWAn ktunaaksa pelayah pelaApaka

ikan?informasdian

13

3,424

d aksanakannwaktu ayanapelngkajaApakah
?ketentuananualSES

4 Waktu

3 31
petugas/aPli kasaanketersediamanBagai

kses?laddasistem

3 08
Bagaimana respon petugas/aPlika

kasi?

si sistem

3 52

nurut ilaiannama meai penBag
nnaktuWAtadabu/Sau pelayaBapau

?nketentuaansesuainladi nakaksa

3
Apakah petugas ali (memakai

tanda ?dlSE

mudah diken

3 82
n mni senyumeh dengaAS layapetugApaka

danamsal

74

meamm njawabpupetugasApakah
d ibantunaand tanpagupengpertanyaan

as lain?
3 34mam memberikan solusi?

3

udarabu/Sardtla ananaim BapapeniBaga
uhanAS dalamlian pemenkeah petugenaimeng

una?ke uan

46
kulanndarkata berpebepetugasApakah

?etikaandsesual
3dan dS

3,445

34
alabu/Saudk/lBianla aparutmenuh peniApaka

niunitAS

Performa
Petugas

5



Apakah menurut penilaian Bapak/lbu/Saudara
terdapat diskriminasi pada unit layanan ini?
*[Petugas memberikan pelayanan secara
khusus atau membeda-bedakan pelayanan
terhadap pengguna layanan yang satu dengan
lainnya)

3,38

6

PersepsiAnti
Korupsi

3,435

3,40

Apakah menurut penilaian BapaUlbu/Saudara
terdapat petugas yang memberikan pelayanan
di luar prosedur sehingga mengindikasikan
kecuranqan?

3,46

Apakah menurut penilaian BapaUlbu/Saudara
terdapat praktik pemberian imbalan
uang/barang pada unit layanan ini? [Petugas
menerima pemberian uang, barang, atau
fasilitas lainnya untuk memperoleh
kemudahan/ keistimewaan dari petugasl

3,48

penilaian Bapak/l bu/Saudara
terdapat praktik pungutan liar (pungli) pada
unit layanan ini? [Pungli adalah permintaan
pembayaran atas pelayanan yang diterima
pengguna layanan di luar tarif resmi. Pungli
bisa dikamuflasekan melalui berbagai istilah
seperti "uang administrasi", "uang rokok",
"uanq terima kasih', dsbl

Apakah menurut

3,48Terdapat praktik percaloan/perantara/biro jasa
pada unit layanan ini

3,45
Apakah menurut penilaian BapaUlbu/Saudara
terd a pat praktik percaloan/pera ntara/ bi ro j asa
pada unit layanan ini dari Pegawai?

3,41

Apakah menurut penilaian Bapak/lbu/Saudara
terdapat praktik percaloan/perantara/ biro jasa
pada unit layanan ini dari Perorangan (bukan
Pegawai)?

3,43
Apakah menurut penilaian Bapak/lbu/Saudara
terdapat praktik percaloan/perantara/ biro jasa
pada unit layanan ini dari Biro Jasa?

3,17Ruang khusus pelayanan
3,14Ruanq tunqqu
3,17Tempat parkir
3,05Toilet khusus pengguna layanan
2,89Sarana bagi yang berkebutuhan khusus

Sarana penqaduan 3,19

3.21

Bagaimana penilaian Saudara mengenai
ketersediaan sarana prasarana pendukung
pelavanan publik pada unit layanan ini?

3,28Ketersediaan media layanan pengaduan

3,18

Ketersediaan ragam media layanan
pengaduan seperti (tempat
Pengaduan/hotline/call center/media online)

3,33Media layanan pengaduan mudah di akses

3,85

3,223

7

Sarana Dan
Prasana

Apakah Bapak/lbu/Saudara pernah melakukan
pengaduan?

3,26
Bagaimana prosedur untuk melakukan
penqaduan mudah dilakukan

3,15Respon penqaduan
3,18Status proses penanganan pengaduan jelas

3,28

3,218
Bagaimana penilaian BapaUlbu/Saudara
mengenai penanganan pengaduan pada unit
lavanan ini?

8
Penanganan
Pengaduan

3,379nNilai Kepuasan Layana



Hasil survey kepuasan masyarakat Kankemenag Kabupaten Kebumen

adalah 3,379. Responden menilai baik layanan Kementerian Agama Kab

Kebumen. Unsur persyaratan mendapat nilai paling tinggi yaitu 3,48.

Sedangkan unsur sarana dan prasarana mendapat nilai paling rendah yailu 3,22.

Sarana bagi yang berkebutuhan khusus mendapat penilaian cukup yaltu 2,89.

No Saran Tindak Lanjut

1

Mohon pada ruang pelayanan perlu perbaikan lagi
supava lebih menarik

Terus
meningkatkan
pelayanan demi
meningkatkan
kepuasan
pengguna jasa
atas layanan yang
diberikan

2 Peningkatan sarana na kantor

3
Sebaiknya sarana dan prasarana ditingkatkan untuk
mem udah la an mas rakat

4
Mohon ruang tunggu lebih luas, seba
kamar kecil untuk tamu/umum diluar

iknya ada

5
Untuk gedung / tempat perlu renovasi agar lebih
luas, terutama saat akad nikah

6 Tidak ada tem arkir a memadai

7 Peningkatan SDM, pe n & evaluasi Terus
meningkatkan
pelayanan demi
meningkatkan
kepuasan
pengguna jasa
atas layanan yang
diberikan

8
Untuk petugas diharapkan lebih cepat dalam

I Para pegawa ilebih semanqat laqi

10
Pelayanan yang ramah dan profesion al kami
harapkan

11 Pet lebih ak um

12
Mohon segera diproses secara transparan bila ada
pengaduan

Selalu siap
menerima kritik
dan saran yang
akan ditindak
lanjuti secara
professional.

Adanya kotak layanan pengaduan / hotline / nomer
WA yg diperuntukkan bagiwarga secara umum
untuk pelayanan secara online.

Sudah disediakan
kontak layanan
Pengaduan
melalui lapor dan
wa

14
Supaya ada terobosan aplikas yang lebih bagus
dari sekaran a lebih memudahkan Terus

meningkatkan
pelayanan
dengan membuat
layanan WA auto
respon.

15
Untuk lebih ditingkatkan kinerja dalam me layani
masyarakat dan karyawan agar ditambar supaya
lebih ce at mel tma

16 Selau berinovasi untuk kema uan

3.3 Saran Responden

Dalam survei ini responden diharapkan memberikan saran agar dapat

meningkatkan kualitas pelayanannya dan segera ditindaklanjuti. Saran-saran dari

responden adalah sebagai berikut:

pelavanan



3.4. Tindak Lanjut Hasil Survey

Berdasarkan Hasil Survei Kepuasan lvlasyarakat Pelayanan Kementerian

Agama Kabupaten Kebumen menunjukan bahwa nilai unsur pelayanan terendah

adalah unsur sarana dan prasarana mendapat nilai paling rendah terutama

sarana bagi yang berkebutuhan khusus. Sarana dan prasarana yang belum

memadai akan diperbaiki dengan melakukan koordinasi dengan bagian yang

berwenang dan hal ini akan ditindaklanjuti maksimal 3 (tiga) bulan setelah

laporan ini disampaikan.

Petugas yang ditugaskan akan diberikan pelatihan kembali agar dapat

memberikan pelayanan yang prima sebagaimana di harapkan oleh pengguna

jasa dan layanan. Pengaduan saran dan masukan akan ditindaklanjuti sesuai

dengan prosedur yang telah ditetapkan.



BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Dari hasil Survei Kepuasan Masyarakat Kementerian Agama Kabupaten

Kebumen Tahun 2020 dapat disimpulkan sebagai berikut:

1) Jumlah responden dalam Survei Kepuasan Masyarakat sebanyak 166 (seratus

enam puluh enam) orang.

2) Unsur pelayanan yang masih mempunyai nilai paling rendah, yaitu unsur

sarana dan prasarana terutama sarana bagi yang berkebutuhan khusus.

4.2 Saran

Dalam meningkatkan pelayanan publik pada Kementerian Agama Kabupaten

Kebumen, disarankan sebagai berikut:

"l) Waktu pelayanan diharapkan lebih dipercepat agar memenuhi norma waktu

yang telah ditetapkan;

2) Memperbaharui fasilitas sarana dan prasarana secara terus menerus untuk

meningkatkan pelayanan prima; dan

3) Meningkatkan pelayanan dan membuat inovasi layanan dalam pengambilan

Survei Kepuasan Masyarakat agar nilai IKM dapat terus meningkat;

4) Peningkatan kompetensi pegawai ditingkatkan dengan pelatihan, pelayanan

prima dan pengetahuan tentang layanan yang berlaku agar dapat menjelaskan

setiap alur layanan, sehingga dapat dimengerti pengguna layanan dengan lebih

baik.

Laporan survei Kepuasan Masyarakat ini diharapkan dapat menjadi acuan untuk

perbaikan pelayanan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kebumen sehingga

untuk survei selanjutnya dapat memperoleh penilaian yang lebih baik lagi. Survei ini

juga menjadi bahan evaluasi untuk semua layanan yang ada sehingga diharapkan

dapat meningkatkan hal-hal yang sudah baik dan dapat diperbaiki hal-hal yang masih

kurang.

Kepala

t RIA,V

\

ut h


